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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

Gilus valymas:
ištepkite grindis,
palikite iki 10 min.
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L Grindis apdorokite
vienadiske mašina ir
žaliu disku arba kietu
šepečiu. 

Purvą ir valomąjį
tirpalą pašalinkite
naudodami vandens
siurblį. Nuskalaukite
arba iššluostykite su
švariu vandeniu.

grindis išplaukite
švaria plaušine šluota.

galima naudoti
grindųplautuvuose.

10
-2

0 
m

L/
L Priežiūra: švaria

šluosteišvalykite
grindis.

Intensyvus šarminis keraminių plytelių valiklis
■ Stipraus poveikio ■ Pagrindas – šarmas ■ Greitai veikia

Produkto aprašymas
■ TANEX vivaceram – galingas, intensyvaus poveikio šarminis valiklis, specialiai skirtas akmens keramikos ir keraminėms

plytelėms.
■ Ypač galinga formulė greitai įsiskverbia į mikroporas ir pašalina giliai esančius atsparius nešvarumus.
■ Giliai veikiantis valiklis pasižymi puikiomis emulsinimo savybėmis, todėl pašalina net ir atsparius pridžiuvusius

nešvarumus bei riebalus.

Paskirtis
■ Tinka visų rūšių akmens medžiagoms su mikroporas turinčiu paviršiumi: akmens keramikai, dekoratyvinei akmens

keramikai, betono blokams ir natūraliems akmenims. TANEX vivaceram ypač greitai ir veiksmingai nuvalo neslidžias
plyteles pramoninėse virtuvėse, taip pat smarkiai suterštas grindis, pvz., bakalėjos parduotuvėse, traukinių stotyse ir
t.t. Netinka porėtoms, itin gerai sugeriančioms plytelėms (pvz., cotto), linoleumui ir guminei dangai valyti.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: For professional use only. For further information see Safety Data Sheet.
Laikymas: Store at room temperature in the original container. Keep from freezing.
Aplinkosauga: Only give completely emptied packaging to a special waste disposer.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713855  2 x 5 L

pH reikšmė 1 % 12

Jūsų patikimas partneris


